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1. Introducere
Sistemul MTender va automatiza procesele de organizare a procedurilor de achiziții publice pe
un concept cap-coada al procesului de achiziții publice digitale, acoperind instrumente bazate pe
web, pentru planificarea achizițiilor publice, licitație, gestionarea contractelor și raportare și analiza
pieței. În același timp, sistemul IT va furniza instrumente avansate de analiză a datelor. Astfel,
sistemul nu va fi doar un instrument organizațional, ci și un mijloc de a asigura concurența și de a
combate concurența neloială în domeniul proceselor de achiziții publice.

2. Terminologie şi abrevieri
Terminologii:


Bază de Date - ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie
caracteristicele de bază și relația dintre entități.



Date - unități informaționale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene,
procese, obiecte, situații etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea și
procesarea lor.



Achiziție Publică - procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de
lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici
selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sînt destinate sau nu unui
scop public.



Autoritate Contractantă - orice autoritate a administrației publice centrale sau locale, instituție
publică sau autoritate/instituție autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public
național.



Trezoreria-este Direcţie în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor, nu are statut de
persoană juridică, dar dispune de ştampilă rotundă cu stema de stat a Republicii Moldova şi
ştampile, pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale.



Document de atribuire - document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii
necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu
privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a
procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile
contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi/candidaţi,
informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile.
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Grup de lucru - grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de
achiziţie publică;



Operator Economic - furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care
poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociație a acestor persoane
şi/sau entităţi, care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii.



Propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentaţia de atribuire.



Propunere Tehnică - parte a ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după
caz, din documentaţia descriptivă;



MCloud - infrastructură Informațională Guvernamentală, funcționalitățile careia activează pe
bază de „Cloud Computing”;



MPass - Serviciul Guvernamental de control al accesului pentru servicii electronice;



MNotify - potificarea utilizatorilor cu privire la diferite evenimente comerciale;



MConnect - simplificarea schimburilor de date între autorități;



MSign - serviciul Guvernamental de semnătura electonică, care oferă posibilitatea de a semna
online cu condiții de Securitate;



IDNO - numărul de identificare al organizației din Registrul de stat al unităților de drept.
Numărul este atribuit persoanelor juridice;



IDNP - numărul de identificare al persoanei fizice din Registrul de stat al unităților de drept;



TED - tenders electronic daily (Jurnal de achiziții publice);

Abrevieri:


AAP – Agenția Achiziții Publice;



BAP - Buletinul Achizițiilor Publice;



PA - Planul de achiziții;



CF - Cerință funcțională;



UCD – Unitatea Centrală de Date.
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3. Roluri în cadrul sistemului „MTender”
Autoritatea Contractantă – AC


Elaborare plan de achiziții;



Publicare invitațiile/anunțurile de participare în cadrul procedurilor de achiziții;



Elaborare și publicare documentație de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul
procedurilor de achiziții;



Inițiere proceduri de achiziții;



Modificare procedură de achiziție inițiată (doar în perioada de clarificări);



Anulare procedura de achiziție inițiată;



Publicare răspuns la clarificările recepționate;



Examinare oferte depuse în cadrul procedurilor de achiziție;



Refuz ofertă;



Desemnare câștigător;



Semnare electronică contracte de achiziții;



Transmitere contract (link) spre semnare câștigătorului;



Transmitere contractele semnate către trezorerie spre înregistrare;



Monitorizare executare contracte de achiziții.

Operator Economic – OE


Accesare documentație de atribuire pentru procedura de achiziții;



Publicare întrebări de clarificare privind documentația de atribuire pentru procedura de achiziții
și obține explicații;



Depunere oferte la proceduri de achiziții;



Prezentare documente de calificare în cadrul procedurilor de achiziții;



Prezentare informație suplimentară, la solicitarea beneficiarului;



Modificare ofertă (doar în perioada de depunere);



Anulare ofertă (doar în perioada de depunere);



Participare la licitație electronică;



Recepționare notificări privind rezultatele procedurii;



Semnare contracte de achiziții în cazul desemnării lui în calitate de câștigător.
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Administrator de sistem


Administrare companie;



Administrare profil utilizatori.

4. Înregistrarea instituției pe platforma mtender.md
Pentru a efectua înregistrarea companiei pe platforma mtender.md utilizatorul va efectua următoarele acțiuni:

4.1 Autentificarea prin MPass
Pentru a efectua înregistrarea unei companii în cadrul sistemului utilizatorul va accesa opțiunea
„Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de lucru.

La accesarea opțiunii utilizatorului i se va deschide opțiunea de autentificare prin MPass.
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Serviciul MPass va efectua extragerea datelor ce ține de utilizator și le va afișa pe ecranul de
lucru al utilizatorului:


IDNP utilizator;



Nume utilizator;



Prenume utilizator;



Data Nașterii;



Limba;



Adresa de e-mail;



Telefon.

La înregistrarea primara a profilului sistemul verifică și validează datele care necesită să fie
completate. În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitate de a completa
manual informația și la accesarea butonului „Mai departe” va trece la etapa de înregistrare a
profilului de companie.
4.2 Înregistrare date companie
La etapa de înregistrare a companiei serviciul MConnect WSO2 va efectua verificarea
companiei/lor ce țin de utilizatorul care efectuează înregistrarea. În cazul în care utilizatorul deține
doar o companie va fi afișată compania în cauză. În cazul în care utilizatorul deține mai multe
companii va fi afișată lista tuturor companiilor.Utilizatorul va selecta compania pentru care va fi
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efectuată înregistrarea. La selectarea companiei serviciul MConnect WSO2 va efectua extragerea și
afișarea datelor ce țin de companie.

Tot la etapa de înregistrare a companiei utilizatorul va selecta tipul companiei: Autoritate
Contractantă, Operator Economic sau Autoritate Centrală de achiziții. Inițial vor fi bifate ambele
opțiuni. Utilizatorul va avea posibilitatea de a scoate una din opțiuni , în dependență de tipul
instituției.În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitatea de a le completa
manual .
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La completarea/verificarea tuturor datelor utilizatorul va accesa opțiunea „Mai departe” și va
trece la etapa de semnarea contractului pentru participarea în domeniului de achiziții publice.

4.3. Înregistrarea/Autentificarea utilizatorului în calitate de persoana fizică
Pentru a efectua înregistrarea/autentificarea unui utilizator cu rol de persoana fizică în cadrul
sistemului utilizatorul va accesa opțiunea „Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de
lucru.

La accesarea opțiunii utilizatorului i se va deschide opțiunea de autentificare prin MPass.
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Serviciul MPass va efectua extragerea datelor ce ține de utilizator și le va afișa pe ecranul de lucru:


IDNP utilizator;



Nume utilizator;



Prenume utilizator;



Data Nașterii;



Limba;



Adresa de e-mail;



Telefon.
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La înregistrarea primara a profilului sistemul verifică și validează datele care necesită să fie
completate. În cazul în care unele date lipsesc utilizatorul va avea posibilitate de a completa
manual informația și la accesarea butonului „Mai departe” va trece la etapa de înregistrare a
profilului de companie.La validarea cu succes a datelor ce țin de utilizatorul autentificat în cadrul
sistemului sistemul va afișa utilizatorului interfața pentru a selecta dacă persoane se autentifică în
calitate de persoană fizică sau în cadrul unei companii. Pentru a efectua autentificarea cu rolul de
persoana fizică utilizatorul va selecta opțiunea de „Persoană fizică”.

La accesarea opțiunii sistemul va redirecționa utilizatorul în cabinetul platformei fiind în
calitate de persoana fizică. Acesta va putea doar participa în calitate de Operator Economic și doar
depune oferte. Compartimentul de Achiziții nu va fi disponibil. Interfața sistemului fiind autentificat
în calitate de persoana fizică va fi următoarea:
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4.4 Semnarea acordului prin accesarea serviciului MSign
În urma extragerii datelor ce țin de companie/sau pre-completarea datelor manual (în cazul în
care date lipsesc utilizatorul le completează manual) va urma etapa de semnare a acordului privind
utilizarea platformei accesând serviciul guvernamental MSign.
Utilizatorul va avea opțiunea de semnare sau refuz. În cazul semnării utilizatorul va putea
accesa platforma, în cazul în care acesta va refuza să semneze acordul platforma nu va putea fi
utilizată.



La accesarea opțiunii „Refuză” utilizatorul va fi redirecționat la pagina de selectare a companiei.



La accesarea opțiunii de semnare utiloizatorul va fi redirecționat la pagina pentru autentificarea
utilizând semnătura electronică.
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La accesarea compartimentului semnătura electronică utilizatorului i se va deschide acordul
pentru semnare. Semnarea va fi efectuată accesând acțiunea de semnare. Pentru a semna documentul
utilizatorul va introduce parola semnăturii.
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La introducerea parolei acordul va fi semnat. Utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu
mesajul precum că compania a fost înregistrată cu succes. La pagina respectivă utilizatorul va putea
descărca acordul semnat sau reveni la pagina principală din cadrul platformei (fiind deja
autentificat).
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5. Autentificarea utilizatorului în cadrul sistemului
Autentificarea în cadrul sistemului va fi efectuată cu accesarea serviciului MPass. Utilizatorul va
accesa opțiunea de autentificare plasat în partea dreaptă a ecranului de lucru.

5.1 Autentificarea prin Mpass
Pentru a efectua autentificarea în cadrul sistemului utilizatorul va accesa opțiunea
„Autentificare” plasat în partea dreapta a ecranului de lucru

La accesarea opțiunii utilizatorului i se va deschide opțiunea de autentificare prin MPass
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Serviciul MPass va efectua extragerea datelor ce ține de utilizator și le va afișa pe ecranul de
lucru al utilizatorului:


IDNP utilizator;



Nume utilizator;



Prenume utilizator;



Data Nașterii;



Limba;



Adresa de e-mail;



Telefon.

În cazul în care utilizatorul face parte doar dintr-o companie utilizatorul va selecta compania
pentru a efectua autentificarea în cadrul sistemului. În cazul în care utilizatorul face parte din mai
multe companii va fi afișată lista tuturor companiilor .Utilizatorul va selecta compania în care va
efectua autentificarea.
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După selectarea companiei utilizatorul va fi redirecționat în cabinetul electronic al companiei
selectate.
Interfața de lucru a Autorităților Contractante.

Interfața de lucru a Operatorilor Economici.
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Interfața de lucru al utilizatorilor neautorizați.

6. Cabinetul utilizatorului
Compartimentele accesibile pentru Autoritățile Contractante:


Achiziții;



Acord Cadru;



Ofertele mele;



Contractele mele;



Favorite;



Abonări;
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Documente;



Utilizatori;



Întrebări fregvente.

Compartimentele accesibile pentru Operatorii Economici:


Ofertele mele;



Favorite;



Abonări;



Documente;



Întrebări fregvente.

6.1 Pagina principală din cadrul cabinetului utilizatorului
Pagina principală din cadrul cabinetului va fi accesata accesând logotipul (iconița) MTender sau opțiunea
pagina principală

La accesarea compartimentului „Achiziții” se va deschide pagina cu vizualizarea achizițiilor active
în cadrul sistemului.
Compartimentul achiziții cuprinde:


Bugetele mele;



Planurile mele;



Achizițiile mele;



Achizițiile publicate.

La accesarea opțiunii „Bugetele mele” sistemul va afișa pagina pentru vizualizarea tuturor
liniilor bugetare create în cadrul sistemului de către Autoritatea Contractantă.
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Compartimentul „Planurile mele” afișează lista tuturor planuirilor publicate din cadrul
sistemului, pagina de gestionarea a planurilor va permite efectuarea căutărilor conform următoarelor
criterii:


Statut;



Valoarea estimate;



Perioada;



Căutarea după denumirea obiectului achiziției.

Compartimentul „Achizițiile mele” afișează lista anunțurilor de participare salvate ca „Draft”.
La pagina de gestionarea a paginii cu „Achizițiile mele” va putea fi efectuată căutarea conform
următoarelor criterii:


Cod CPV;
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Valoarea estimată;



Căutarea după denumirea obiectului achiziției.

Compartimentul „Achizițiile mele” afișează lista achizițiilor publicate cu statut de evaluare a
ofertelor. La pagina de gestionarea a paginii cu „Achizițiile mele” va putea fi efectuată căutarea
conform următoarelor criterii:


Statut;



Cod CPV;



Valoarea estimată;



Căutarea după denumirea obiectului achiziției.
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6.2 Crearea achiziției de către Autoritate Contractantă
6.2.1 Crearea liniei bugetare în cadrul sistemului
Pentru crearea liniei bugetare în cadrul sistemului utilizatorul din cadrul AC va accesa
opțiunea „Creează o linie de buget”.

La accesarea butonului se va deschide interfața pentru completarea liniei bugetare cu următoarea
informație:


Denumirea achiziției- câmp obligatoriu, unde va fi specificată denumirea obiectului achiziției;



Persoana de contact- câmp obligatoriu, se va selecta persoana de contact în cazul apariției
întrebărilor la achiziție;



Perioada desfășurări procedurii de achiziție -câmp obligatoriu, se va specifica perioada de
necesitate a bugetului planificat;



Cod CPV - se va selecta codul CPV pentru care se planifică bugetul.

Opțiuni disponibile la determinarea liniei bugetare:


Salvează și continuă, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu
completarea sursei de finanțare.



Salvează ca draft, la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată pe local și nu va fi publicată
pe UCD. În momentul ce linia bugetară este salvată ca draft utilizatorul nu poate să adauge sursă
de finanțare sau să adauge plan.
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Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”.

După salvarea datelor sistemul va afișa o altă interfață de completare cu următoarea informație:


Sursă de finanțare - câmp obligatoriu unde se va selecta sursa de finanțare;



Plătitor- câmp obligatoriu, unde va fi specificată denumirea obiectului achiziției;



IBAN – se va completa cu codul IBAN.



Argumentarea finanțării- se va indica argumentarea finanțării



Valoarea estimată fără TVA- câmp obligatoriu unde se va indica valoarea estimată și se va
selecta valuta.



Perioada desfășurării procedurii de achiziție- câmp obligatoriu unde se va selecta
perioada desfășurării procedurii de achiziție.

Opțiuni disponibile la determinarea liniei bugetare:


Salvează - la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată și afisată în compartimentul
„Bugetele mele”.



Salvează ca draft - la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată pe local și nu va fi publicată
pe UCD. În momentul ce linia bugetară este salvată ca draft utilizatorul nu poate să adauge sursă
de finanțare sau să adauge plan.
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Salvează si continuă - la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată și afisată în
compartimentul „Tipul procedurii de achiziție”.



Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”.

După completarea și salvarea formei „Bugetele mele” sistemul va afișa forma „Tipul procedurii
de achiziție” care va fi completată cu următoarea informație dupa cum urmează:


Tipul procedurii-se va selecta din lista tipul procedurii.



Denumirea obiectului achiziției -câmp obligatoriu, unde va fi specificată denumirea
obiectului achiziției.



Descrierea succintă a achiziției - câmp obligatoriu, unde va fi descriscrisă succint achiziția.



Perioada desfășurării procedurii de achiziție câmp obligatoriu, unde va fi selectată perioada
achiziției.



IBAN / Suma alocată- câmp obligatoriu, unde va fi selectat codul IBAN și suma.

Opțiuni disponibile la determinarea liniei bugetare:


Salvează - la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată și afisată în compartimentul
„Bugetele mele”.
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Salvează ca draft - la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată pe local și nu va fi publicată
pe UCD. În momentul ce linia bugetară este salvată ca draft utilizatorul nu poate să adauge sursă
de finanțare sau să adauge plan.



Salvează si continuă - la accesarea opțiunii linia bugetara va fi salvată și afisată în
compartimentul „Tipul procedurii de achiziție”.



Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”.
Dupa completarea tuturor datelor documentul inițiat va fi salvat în statutul „Planurile mele”

6.2.2 Editarea liniei bugetare
Pentru a efectua modificarea denumirii liniei bugetare salvate, utilizatorul va accesa pagina
„Bugetele mele”, va identifica înregistrarea și va accesa opțiunea de editare

.
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La accesarea opțiunii de editare utilizatorului i se va deschide interfața pentru editarea
denumirii liniei bugetare cu opțiunile: „Salvează”, sau „Anulează”.

6.2.3 Completarea sursei de finanțare
La configurarea sursei de finanțare utilizatorul va complete următoarea informație:


Sursa de finanțare, din clasificator va fi selectat de cine va fi finanțat obiectul achiziției;



Cine Achită, în dependență de valoarea introdusă în câmpul sursa de finanțare;



IBAN, se va specifica IBAN-ul de la sursele finanțării;



Argumentarea finanțării, va fi indicate argumentarea finanțării (pentru ce vor fi alocați banii);



Valoarea estimată (fără TVA);



Perioada de disponibilitate, va fi preluat automat de la determinarea liniei bugetare.
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Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare:


Savează, la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară
creată anterior.
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Salvează ca draft, la accesarea opțiunii sursa de finanțare la vi salvata la linia bugetară în
statutul „Draft”. În cazul în care sursa de finanțare este cu statutul „Draft” planul la achiziție nu
poate fi creat.



Salvează și continuă, la accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru crearea planului.

31



Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”. Sursa
de finanțare nu va fi salvată.

6.2.4 Editarea sursei de finanțare salvate în draft
Pentu a efectua editarea sursei de finanțare aflate în statut „Bugetele mele” utilizatorul va
selecta din lista obiectelor achizițiilor obiectul și va accesa opțiunea „Sursa de finanțare”.
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Utilizatorul va fi redirectionat pe pagina de completare a datelor privind sursa de finanțare
unde va avea posibilitatea de revizuire a datelor introduse anterior.

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare:


Salvează, la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară
creată anterior.

33



Salvează ca draft, la accesarea opțiunii sursa de finanțare la vi salvata la linia bugetară în
statutul „Draft”. În cazul în care sursa de finanțare este cu statutul „Draft” planul la achiziție nu
poate fi creat.



Salvează și continuă, la accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru crearea planului.
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Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”. Sursa
de finanțare nu va fi salvată.

6.2.5 Adăugare sursa de finanțare
Pentru a efectua acțiunea de adăugare a unei surse de finanțare suplimentare utilizatorul va
selecta obiectul sursei de finanțare și va accesa opțiunea „Adaugă sursa de finanțare”.
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La accesarea opțiunii „Adaugă sursa de finanțare” se va deschide interfața pentru
completarea metadatelor ce țin de sursa de finanțare.

La configurarea sursei de finanțare utilizatorul va complete următoarea informație:


Sursa de finanțare - din clasificator va fi selectat de cine va fi finanțat obiectul achiziției;



Cine Achită - în dependență de valoarea introdusă în câmpul sursa de finanțare;
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IBAN - se va specifica IBAN-ul de la sursele finanțării;



Argumentarea finanțării – va fi indicate argumentarea finanțării (pentru ce vor fi alocați
banii);



Valoarea estimată (fără TVA);



Perioada de disponibilitate - va fi preluat automat de la determinarea liniei bugetare.

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare:


Salvează, la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia bugetară
creată anterior.
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Salvează ca draft - la accesarea opțiunii sursa de finanțare la vi salvata la linia bugetară în
statutul „Draft”. În cazul în care sursa de finanțare este cu statutul „Draft” planul la achiziție nu
poate fi creat.



Salvează și continuă - la accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru crearea planului.



Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele” iar
informația privind sursa de finanțare nu va fi salvată.

6.2.6 Editarea sursei de finanțare salvate cu statut publicat
Pentu editarea sursei de finanțare cu statut „Publicat” utilizatorul va selecta sursa de
finanțare care urmează a fi modificată iar sistemul va afișa pagina cu date precompletate anterior.

Opțiunile disponibile la configurarea sursei de finanțare cu statut publicat:


Salvează - la accesarea opțiunii sursa de finanțare va fi publicată, si va fi afișată la linia
bugetară creată anterior.



Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”. Sursa
de finanțare nu va fi salvată.
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6.2.7 Crearea planului pentru achiziție
La pagina de gestionarea a planurilor va putea fi efectuată căutarea conform următoarelor criterii:


Statut;



Valoarea estimată;



Cod CPV;



Căutarea după denumirea obiectului achiziției.

Pentru a efectua căutarea utilizatorul va accesa opțiunea „Caută”.
Crearea planului la achiziție va putea fi efectuată prin 2 modalități:
1. Direct din sursa de finanțare, la accesarea butonului „Salvează și continuă”;
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2. La accesarea opțiunii „Creează plan de achiziție” din pagina de determinare a liniei bugetare;

Utilizând ambele modalități pentru crearea planului, utilizatorului i se va afișa interfața pentru
completarea meta-datelor la planul achiziție. Utilizatorul la etapa de creare a planului va completa
următoarele date:
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Tipul procedurii - obligatoriu se va selecta tipul procedurii din clasificator;



Denumirea obiectului achiziției - obligatoriu va fi specificată denumirea obiectului achiziției
pentru care va fi lansată procedura;



Descrierea scurtă a obiectului achiziției - opțional va fi completată denumirea prescurtată a
obiectului achiziției.



Data stabilită pentru începerea procedurii - obligatoriu va fi specificată luna pentru începerea
procedurii;



IBAN - se va selecta unu sau mai multe coduri IBAN completate anterior în sursa de finanțare.

Opțiuni disponibile la crearea planului:


Salvează și continuă - la accesarea opțiunii statutul planului va deveni „Publicat”. Utilizatorul
va crea anunțul de participare din planurile mele accesând opțiunea „Creează anunț de
participare”.
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Salvează ca draft - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu planurile
mele. Planul creat va fi cu statutu „Draft”. Utilizatorul nu va putea crea anunțul de participare
planul fiind în statutul „Draft”.



Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Bugetele mele”.

6.2.8 Editarea planului
Pentru a efectua editarea planului aflat în statut utilizatorul va accesa opțiunea de editare„

” în

dreptul planului salvat anterior.

La accesarea opțiunii utilizatorului i se va deschide interfața cu informația completată anterior.
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Opțiuni disponibile la crearea planului:


Salvează - la accesarea opțiunii statutul planului va deveni „Publicat”.



Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina „Planurile mele”.

6.2.9 Crearea anunțului de participare
Pentru a efectua crearea anunțului de participare utilizatorul va accesa pagina `Planurile
mele” și va accesa opțiunea „Creează anunț de participare”. La accesarea opțiunii se va deschide
interfața pentru completarea meta-datelor la completarea anunțului de participare.
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La pagina de crearea anunțului de participare vor fi afișate/completate următoarele date:


Date de contact - datele vor fi preluate de la etapa de înregistrare a companiei;



Persoana de contact - automat va fi preluată persoana de la etapa de completare a bugetului;



Denumirea obiectului achiziției - va fi indicată denumirea obiectului de achiziție;



Finalizarea primirii clarificărilor - va fi specificat termenul de finalizare a primirii
clarificărilor;



Finalizarea acceptării propunerilor - va fi specificat termenul de finalizare a propunerii
ofertelor;



Licitație electronică - format bifă, va fi bifată opțiunea în cazul desfă ;



Criteriu de atribuire - va fi selectat criteriul de atribuire conform căruia vor fi analizate ofertele
;



Documentele achiziției - atașarea documentelor la procedură;

Datele ce specifică loturile din cadrul procedurii de achiziție:


Denumirea obiectului lotului - denumirea obiectului lotului;



Specificația tehnică a lotului - specificația tehnică a lotului;



Valoarea estimativă - valoarea estimativă a lotului.

Pozițiile la Lot:


Cod CPV, codul CPV selectat din clasificator;



Denumirea serviciilor, bunurilor, lucrărilor;



Unitatea de măsură;
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Cantitatea;



Pasul minim, va fi calculat automat de către sistem;



Perioada valabilitate contract;



Perioada de livrare;



Adresa de livrare;



Documentele lotului;



Adaugă lot nou - opțiunea de a adăuga un lot nou.

Opțiuni disponibile la anunțul de participare:
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Salvează și publică - la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi publicat și plasat în
compartimentul „Achizițiile Publicate”.



Salvează - la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi salvat pe local în compartimentul
„Achizițiile mele” în statut „Draft„. Utilizatorul va putea reveni să modifice anunțul ori de câte
ori nevoie până la publicare. În achizițiile mele vor fi savate doar anunțurile de participare
salvate ca „Draft”.



Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu planurile mele.

6.2.10 Modificarea anunțului de participare salvat pe local (statut draft).
La pagina de gestionarea a paginii cu „Achizițiile mele” va putea fi efectuată căutarea conform
următoarelor criterii:


Statut;



Cod CPV;



Valoarea estimată;



Căutarea după denumirea obiectului achiziției.

Pentru a efectua căutarea conform criteriilor selectate utilizatorul va accesa opțiunea „Caută”.

Pentru a efectua modificarea anunțului de participare cu statutul „Draft” utilizatorul va
accesa compartimentul „Achizițiile mele” și va accesa opțiunea de modificare „Modifică anunț de
participare” . Anunțul de participare salvat cu statut „Draft” va putea fi modificat ori de câte ori e
nevoie.
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La accesarea opțiunii se va deschide pagina de editare a anunțului de participare cu datele precompletate anterior.
Opțiuni disponibile la anunțul de participare:


Salvează și publică - la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi publicat și plasat în
compartimentul „Achizițiile Publicate”. Statutul procedurii va fi „Etapa de clarificare”.



Salvează - la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi salvat pe local în compartimentul
„Achizițiile mele” în statut „Draft„. Utilizatorul va putea reveni să modifice anunțul ori de câte
ori nevoie până la publicare.



Anulează - la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu planurile mele.

6.2.11 Anularea procedurii de achiziție
Pentru a efectua anularea procedurii de achiziție utilizatorul va accesa compartimentul
„Achizițiile publicate” și va accesa opțiunea „Anulează procedura de achiziție”.

La accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru anularea procedurii. Sistemul va solicita
specificarea motivului de anulare. Interfața de specificare a motivului de anulare:
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Obiectul achiziției - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi
modificat.



Codul CPV - a procedurii, va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi
modificat.



MTender ID - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi modificat.



Perioada de buget - va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi
modificat.
Pentru a putea efectua anularea procedurii utilizatorul obligatoriu va specifica „Motivul

anulării” și la necesitate va atașa documentul necesar. Pentru a efectua atașarea documentului
utilizatorul va accesa simbolul „

” în urma căruia sistemul va afișa

masa de lucru a calculatorului de unde va fi încărcat documentul si obligatoriu completarea
câmpurilor „Descrierea documentului” și „Tipul documentului”.
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Opțiuni disponibile la pagina de anularea a procedurii:


Anulează procedura - la accesarea opțiunii sistemul va solicita mesaj de confirmare.

* La accesarea opțiunii „Nu” utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu anulare.
* La accesarea opțiunii „Da” procedura va fi anulată. Statutul procedurii va deveni
„Procedura anulată”. Opțiunea de anulare nu va mai fi disponibilă.
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7. Etapa de clarificare, plasarea întrebării de clarificare
Pentru a depune o întrebare de clarificare la procedura de achiziție utilizatorul va efectua
căutarea achiziției din compartimentele „Achiziții active” sau „Toate achizițiile” statutul cărora este
„Etapa de clarificare”. Utilizatorul cu rol OE pentru a depune o întrebare de clarificare va accesa
„Denumirea obiectului achiziției”, va accesa tabul de „Clarificări”, în urma căruia i se va deschide
tabul cu vizualizarea tuturor întrebărilor de clarificare plasate anterior (în cazul în care ele există)
sau dacă nu există opțiunea de depunerea întrebării de clarificare.

După accesarea pe „Denumirea obiectului achiziției” se va deschide pagina de gestionare a
achiziției. Din aceasta pagina va putea fi vizualizată informația detaliată ce ține de achiziție și
accesat tabul de clarificări.

50

În urma accesării tabului „Clarificări” va fi deschisă pagina cu istoricul tuturor întrebărilor
de clarificare și posibilitatea de a depune o întrebare nouă.

Pentru a plasa o întrebare de clarificare utilizatorul cu rol OE va complete câmpurile:


Subiectul întrebării;



Întrebarea, întrebarea desfăsurată.

În urma completării acestor 2 câmpuri utilizatorul va accesa” Adresează o întrebare”. În urma
accesării opțiunii „Adresează o întrebare” întrebarea de neclaritate va fi publicată și vizualizată în
istoricul întrebărilor de neclaritate.

Pentru a răspunde la întrebarea de clarificare adresată de către OE utilizatorul cu rol AC va
accesa compartimentul achizițiile publicate, va accesa click pe „Denumirea obiectului achiziției” în
urma căreia se va deschide pagina cu informația desfășurată ce ține de procedura de achiziție.

51

Pentru a plasa răspunsul la întrebarea de neclaritate utilizatorul va completa câmpul „Răspuns”.
Pentru a publica răspunsul utilizatorul va accesa opțiunea „Răspuns la întrebare”.

În urma accesării „Răspuns la întrebare” răspunsul va fi publicat și vizualizat în istoricul întrebărilor
de neclaritate.

8. Crearea/Depunerea ofertei de către Operatorul Economic
Pentru a efectua depunerea ofertei la una din procedurile de achiziții utilizatorul va efectua
accesarea compartimentul „Ofertele mele” plasat in meniul lateral pe stânga. În urma accesării se va
deschide sub-meniul la „Ofertele mele”.
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Opțiuni afișate pentru compartimentul „Ofertele mele”:


Creează oferta - la accesarea opțiunii se va deschide interfața cu achizițiile care dețin statutul „
Etapa de clarificare” sau „Depunere oferte”. La pagina de creare a ofertei va putea fi efectuată
căutarea conform următoarelor criterii:
Pentru procedurile cu statut „Etapa de clarificare” depunerea ofertei nu va fi accesibilă.

Depunerea ofertei poate fi efectuată la procedurile cu statut „Depunerea ofertelor”.Pentru a efectua
depunerea ofertei utilizatorul va accesa „Denumirea obiectului achiziției” în urma căruia se va
deschide pagina cu informația desfășurată ce ține de achiziție.

În urma accesării pe „Denumirea obiectului de achiziție” se va deschide pagina cu informația
desfășurată ce ține de procedura în cauză.

8.1 Depunerea ofertei
La accesarea butonului „Crează oferta” se va deschide pagina pentru depunerea ofertelor la
lotul la care a fost accesat butonul.
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Câmpurile enumerate mai jos vor fi precompletate automat:


Denumirea obicetului achiziției;



ID Procedură;



Tipul procedurii;



Licitație electronica;



Termenul pentru perioada de depunere a ofertelor.

În urma accesării pe „Denumirea lotului” se va deschide interfața pentru completarea câmpurilor ce
ține de ofertă:


Valoarea estimată a ofertei fără TVA - se va introduce prețul ofertei;



Documentele lotului - vor fi introduce documentele ofertei. Atașarea documentelor la ofertă va
fi efectuată accesând

în dreptul opțiunii „Adaugă doc”.
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În cazul în care utilizatorul a completat informația ce ține de ofertă va accesa „Trimite
oferta”. La accesarea opțiunii și depunerea cu succes a ofertei sistemul va afișa statutul ofertei depus
cu succes.
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Oferta depusă cu succes va putea fi vizualizată în compatrimentul „Ofertele depuse”.

Pentru a vizualiza informația la oferta depusă sau a actualiza oferta depusă utilizatorul va putea
efectua procedura de modificare a ofertei până la etapa de deschidere a ofertelor. Modificarea ofertei
va putea fi efectuată direct din pagina de depunere accesând „Denumirea lotului” sau din
compartimentul „Ofertele publicate”.
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8.2 Modificarea ofertei direct din pagina de depunere a ofertelor
După accesarea opțiunii „Modifică oferta” sistemul va afișa o fereastră pop-ut privind informația
despre procedura de achiziție.
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Utilizatorul va introduce prețul nou a ofertei sau document suplimentar la ofertă și va accesa
opțiunea „Modifică ofertă”. În urma modificării datelor acestea vor fi actualizate și în pagina de
„Ofertele publicate”.
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8.3 Modificarea ofertei direct din compartimentul „Ofertele depuse”.
Modificarea ofertei va putea fi efectuată din compartimentul” Ofertele publicate” accesând
opțiunea „Modifică oferta”. La accesarea opțiunii se va deschide pagina de depunere cu datele
precompletate anterior.
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Utilizatorul va introduce prețul nou a ofertei sau document suplimentar la ofertă și va accesa
opțiunea„Modifică ofertă”. În urma modificării datelor acestea vor fi actualizate și în pagina de
„Ofertele depuse”.
8.4 Modificarea ofertei desemnate în calitate de ofertă câștigătoare
Modificarea ofertelor nu poate fi efectuată dacă are loc etapa de evaluare a ofertelor. Tocmai
după finalizarea etapei de calificare și atribuirea ofertei câștigătoare Operatorul Ecomoc a cărui
ofertă a fost calificată ca câștigătoare va putea adăuga documente suplimentare. Pentru a efectua
adăugarea documentelor noi acesta va accesa compartimentul „Ofertele mele” și modulul „Ofetele
depuse”.
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La accesarea opțiunii „Modifică oferta” se va afișa interfața cu posibilitatea de adăugarea
documentelor noi.Datele ce ține de valoarea ofertei nu vor putea fi modificate.
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În urma atașării documentelor suplimentare utilizatorul va putea publica actualizarea
accesând opțiunea „Publică actualizarea”.
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8.5 Anularea ofertei
Pentru a efectua anularea ofertei utilizatorul va accesa opțiunea „Anulează oferta”.

În urma anulării sistemul va șterge datele ce țin de ofertă și au fost pre-completate anterior.
Oferta va fi ștearsă și din compartimentul „Ofertele depuse”. Până în momentul când statutul ofertei
va fi „Etapa de evaluare a ofertelor” utilizatorul cu rol OE va putea depune oferta.
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9. Licitația electronică
Înainte de începerea licitației electronice utilizatorul va primi notificare pe poșta electronică.
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La accesarea linkului se va deschide pagina cu timpul rămas până la deschiderea licitației electronice.

La expirarea timpului afișat utilizatorului îi va fi afișat următorul mesaj.

Pentru a accesa spațiul virtual pentru accesarea licitației electronice utilizatorul va accesa opțiunea”
Mai departe”. În urma accesării utilizatorul va fi redirecționat la pagina unde este desfășurată
licitația electronica.
Licitația electronica va fi desfășurată în 3 runde. În partea de sus a paginii va fi afișată informația
generală ce ține de licitație.

Mai jos de informația general este afișată informația despre ofertele inițiale.
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În momentul așteptării ofertanții nu pot propune edita prețul. În cazul în care statutul devine „În
progres” utilizatorul va putea schimba prețul sau are posibilitatea de a lăsa prețul needitat.
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9.1 Runda I
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9.2 Runda II

9.3 Runda III

9.4 Finalizarea licitației electronice cu afișarea rezultatelor
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10. Calificarea ofertanților de către AC
Pentu a efectua calificarea ofertanților utilizatorul cu rol AC accesează compartimentul
„Achiziții publicate”. Pentru a efectua calificarea ofertanților AC va accesa „Denumirea obiectului
achiziției”.

La accesarea „Denumirea obiectului achiziției” se va deschide pagina cu informația
desfășurată și tabul „Calificarea participanților”.
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La accesarea tabului de calificarea participanților se va deschide pagina de Calificare.

10.1

Calificarea primului Operator Economic:

La primul Operator Economic va fi accesbil butonul” Declarație conflict de interese”.
Pentru a putea califica operatorul economic utilizatorul obligatoriu va selecta inițial dacă există sau
nu conflict de interese accesând „Declarația conflict de interese”. La accesarea opțiunii „Declarație
conflict de interese” va apărea posibilitatea de a specifica dacă există sau nu conflict de interese. În
cazul în care utilizatorul are conflict de interese el accesează „Există conflict de interese”, în cazul
în care conflict de interese nu exisă el accesează „Nu există conflict de interese”. În ambele cazuri
utilizatorul va avea posibilitatea să evalueze ofertele.
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În urma completării răspunsului ce ține de conflict de interese utilizatorul va avea posibilitatea să
califice primul operator economic. În cazul în care există sau nu conflict de interese AC va atașa
declarația privind conflict de interese la acceptare sau refuz ofertă.
Opțiuni disponibile la evaluare primului OE:


Acceptați. Calificarea ofertei în calitate de ofertă „Acceptată”.

În cazul accesării butonului „Acceptați”, utilizatorul obligatoriu va completa motivul deciziei de
acceptare și va confirma acțiunea accesând butonul „Confirmare”. Atașarea documentelor este
opțională. Dar o data atașat documentul și transmis in UCD el nu mai poate fi șters din istoric.

În urma accesării de confirmare opțiunile deja vor fi disponibile opțiunile:
1. Confirmarea deciziei de atribuire (confirmare decizia finală de desemnare câștigător a
primului OE). În acest caz primul OE va fi desemnat câștigător.
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2.

Posibilitatea de a refuza oferta acceptată anterior și a trece la calificarea următorului
operator economic.



Refuzați. Calificarea ofertei în calitate de ofertă „Refuzată”.

La accesarea opțiunii „Refuzați” utilizatorul va complete motivul refuzului. Atașarea documentelor
este opțională.
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În urma confirmării utilizatorul va trece la evaluarea următorului operator economic pe listă
semnând „Declarația conflict de interese” sau va avea posibilitatea să-l accepte pe primul,
completând motivul de acceptare (urmând pașii descriși mai sus la acceptare).Utilizatorul va trece la
evaluarea următorului operator economic pe listă semnând „Declarația conflict de interese” sau va
avea posibilitatea să-l accepte pe primul, completând motivul de acceptare.

10.2

Calificarea următorului OE din listă:

Pentru a putea califica următorul operatorul economic utilizatorul obligatoriu va selecta inițial
dacă există sau nu conflict de interese accesând „Declarația conflict de interese”. La accesarea
opțiunii „Declarație conflict de interese” va apărea posibilitatea de a specifica dacă există sau nu
conflict de interese. În cazul în care utilizatorul are conflict de interese el accesează „Există conflict
de interese”, în cazul în care conflict de interese nu exisă el accesează „Nu există conflict de
interese”. În ambele cazuri utilizatorul va avea posibilitatea să evalueze ofertele.

În urma completării răspunsului ce ține de conflict de interese utilizatorul va avea
posibilitatea să califice primul operator economic. În cazul în care există sau nu conflict de interese
AC va atașa declarația privind conflict de interese la acceptare sau refuz ofertă.
Opțiuni disponibile la evaluarea următorului OE:


Acceptați. Calificarea ofertei în calitate de ofertă „Acceptată”.

74

În cazul accesării butonului „Acceptați”, utilizatorul obligatoriu va completa motivul deciziei de
acceptare și va confirma acțiunea accesând butonul „Confirmare”. Atașarea documentelor este
opțională. Dar o data atașat documentul și transmis in UCD el nu mai poate fi șters din istoric.

În urma accesării de confirmare opțiunile deja vor fi disponibile opțiunile:
1. Confirmarea deciziei de atribuire (confirmare decizia finală de desemnare câștigător a
primului OE). În acest caz primul OE va fi desemnat câștigător.
2.

Posibilitatea de a refuza oferta acceptată anterior și a trece la calificarea oricărui OE.
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Refuzați.

La accesarea opțiunii de refuz utilizatorul obligatoriu va indica motivul refuzului și va accesa
butonul „Confirmare”.

În urma acceptării la opțiunea de „Confirmare” statutul ambelor OE va fi „Respins”. AC are
posbilitatea să nu identifice nici un OE în calitate de câștigător. Pentru asta va confrima decia de
atribuire. Sau va avea posibilitatea să califice un OE din lista OE.
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În cazul acceptării butonului „Acceptați” la unul din OE din listă se va completa obligatoriu motiv
de acceptare. Atașare documente este opțională. În dreptul acelui OE va apărea butonul „Refuzați.
Sau posibilitatea de a confirma decizia de atribuire.

La accesarea butonul „Refuzați ” se va completa motivul de refuz obligatoriu. Atașare documente
opțional.

În urma accesării butonului de „Confirmare” fluxul iar va urma pînă la atribuirea deciziei finale.
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10.3

Confirmarea deciziei de atribuire a câștigătorului.

La accesarea opțiunii de confirmare a deciziei de atribuire va fi desemnat câștigătorul sau nu va fi
desemnat nici un OE în calitate de câștigător.


În cazul în care nu există nici un OE desemnat în calitate de câștigător AC va avea posibilitatea
să anuleze decizia de atribuire.

La accesarea opțiunii „Anulează decizia de atribuire” sistemul se va reîntoarce la etapa de
evaluare a ofertelor. În dependență de decizie acceptat sau respins AC iar va confirma decizia de
atribuire. Fluxul de calificare OE si decizie de atribuire (vedeți descris mai sus).



În cazul în care există OE desemnat în calitate de câștigător AC va avea posibilitatea de a anula
decizia de atribuire sau semnare contract.
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La anularea deciziei sistemul va întoarce fluxul la etapa de calificare și atribuire câștigător.



În cazul semnării contractului sistemul va trece la gestiunea contractului.

11.Gestiune contract
În urma accesării „Semnează contract“ utilizatorul va putea trece la gestiunea contractului direct
din procedura de achiziție sau contractul va putea fi accesat din cabinetul utilizatorului
compartimentul „Contractele mele”. Statutul contractului până la momentul înregistrării va avea
statut „În așteptare”.

Pentru a vizualiza pagina de gestiune a contractului utilizatorul va accesa „Denumirea
obiectului achiziției”. La accesarea „Denumirea obiectului achiziției” se va deschide interfața cu
informația ce ține de contract, informația despre furnizor, persoana de contact, lista pozițiilor din
contract.

Pentru a efectua vizualizarea procedurii de achiziție desfășurată utilizatorul va accesa opțiunea
„Vizualizează achiziția”.Pentru a efectua înregistrarea contractului nou utilizatorul va accesa
opțiunea „Creați contract nou”. La accesarea opțiunii se va deschide pagina cu interfața pentru
completarea meta-datelor la contract.
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Utilizatorul va completa următoarele date:


Tipul contractului;



Valoarea contractului;



Denumirea contractului;



Numărul contractului ( va fi generat automat de către sistem);



Durata contractului;



Documentele la contract (poate fi unul sau mai multe documente, de ex: contract și anexe).

Opțiuni disponibile:


Anulează, utilizatorul va fi redirecționat în compartimentul contractele mele.



Înregistrează contract, la accesarea opțiunii utilizatorul va efectua înregistrarea contractului în
sistem. Statutul contractului devine activ.

În urma înregistrării contractului utilizatorul va fi redirecționat în compartimentul „Contractele
mele”.

La accesarea pe „Denumirea obiectului achiziției” sistemul va afișa interfața cu următoarele
funcționalități:


Vizualizează achiziția, utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu descrierea obiectului
achiziției.
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Modificați documentele, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu
contractul atașat anterior. Utilizatorul va avea posibilitatea să modifice doar descrierea și tipul
documentului. Contractul (fișierul atașat anterior) nu va putea fi modificat, doar descărcat.



Modificați contractul, la accesarea opțiunii utilizatorul va selecta tipul de modificare a
contractului și motivul.



Închideți contractul, la accesarea opțiunii utilizatorul va completa suma de închidere a
contractului și motivul. Contractul va fi închis.
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Anulați contractul, la accesarea opțiunii utilizatorul va completa suma de închidere a
contractului și motivul.

12.Compartimentul „Favorite”
Pentru a efectua opțiunea de adăugare a procedurii de achiziție în compartimentul „Favorite”
utilizatorul va accesa compartimentul „Achiziții Active” sau „Toate achizițiile ” din pagina
principală si în dreptul achiziției necesare va bifa opțiunea de favorite

.
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La accesarea opțiunii de plasarea în favorite achiziția va fi plasată în compartimentul „Favorite”.

Pentru a efectua ștergerea din favorite utilizatorul sau va accesa obiectul de favorite colorat
sau va accesa compatrimentul „Favorite” și va efectua ștergerea accesând opțiunea de
.

La accesarea opțiunii de ștergerea procedurii din compartimentul „Favorite” procedura va fi exclusă din lista
favoritelor.

13.Compartimentul „Abonări”
La accesarea compartimentului „Abonări” utilizatorul va avea posibilitatea să efectueze abonările la
următoarele compartimente:
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13.1 Abonări la achiziții
Pentru a efectua activarea opțiunii pentru abonarea la achiziție utilizatorul utilizatorul va accesa
compartimentul „Achiziții Active” sau „Toate achizițiile” din pagina principală și va accesa „Denumirea
obiectului achiziției”.

La accesarea „Denumirea obiectului achiziției” se va deschide pagina cu informația
desfășurată ce ține de procedura de achiziție. Pentru a activa opțiunea de abonare utilizatorul va
accesa

.

Pentru a efectua ștergerea din abonări utilizatorul sau va accesa obiectul din achiziție colorat
sau va accesa compatrimentul „Abonări la achiziții ” și va efectua ștergerea accesând opțiunea
de

.
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La accesarea opțiunii „Anulează abonarea” achiziția va fi scoasă din compartimentul „Abonări la
achiziție”.
În cazul în care la achiziția setată ca abonare va fi notificat în cazul în care :


În cazul în care se schimbă documentația la achiziție utilizatorul va primi notificare „La
achiziția „Denumirea achiziției” la care sunteți abonați a fost schimbată documentația. Pentru a
accesa achiziția vă rugăm să accesați linkul atașat”.



În cazul în care se schimbă termenul de clarificare la achiziție utilizatorul va primi notificare La
achiziția „Denumirea achiziției” la care sunteți abonați a fost schimbat termenul de clarificare.
Pentru a accesa achiziția vă rugăm să accesați linkul atașat”.
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În cazul în care se schimbă termenul de depunere la achiziție utilizatorul va primi notificare.
„La achiziția „denumirea achiziției” la care sunteți abonați a fost schimbat termenul de depunere
a ofertelor. Pentru a accesa achiziția vă rugăm să accesați linkul atașat”.

13.2 Abonări la categorii
Pentru a efectua procedura de abonare la achiziție după codul” CPV” sau „Denumirea
Instituției” utilizatorul va accesa compartimentul „Abonări la categorii”.

13.2 Abonare la cod CPV
Pentru a efectua abonarea conform codului CPV utilizatorul va accesa codul CPV (va putea selecta
1 sau mai multe coduri).
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La accesarea opțiunii se va dechide clasificatorul CPV, vor fi bifate codurile necesare și va accesa
butonul „Salvează”.

La accesarea opțiunii „Salvează” codurile CPV selectate vor fi afișate intr-o listă.
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La accesarea butonului „Salvează” sistemul la identificarea unei proceduri noi cu CPV-ul
selectat ca abonare va trimite notificare către utilizator în dependență de selectarea periodicității.
13.4 Abonare la instituție
Pentru a efectua abonarea la o instituție și notificarea în cazul ăn care instituția a publicat o
procedură nouă utilizatorul va introduce sau va bifa denumirea instituției din numărul instituțiilor
înregistrate pe platforma mtender.md.
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În cazul în care utilizatorul nu mai are nevoie de abonare va bifa opțiunea de „Anulează abonarea”.
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13 Compartimentul „Documente”
La accesarea compartimentul de documente utilizatorul va avea posibilitate de a adăuga și de a
stoca documentele în cadrul sistemului, care ulterior vor putea fi utilizate în cadrul procedurilor de
achiziții.

Pentru a efectua ștergerea documentului acesta va accesa opțiunea de ștergere, poziționată în
dreptul documentului care e nevoie să fie șters.

La accesarea opțiunii de ștergere documentul va fi eliminate din lista documentelor.

14 Compartimentul „Utilizatori”
În compartimentul utilizatori va fi afișată lista tuturor angajaților din cadrul companiei,
adăugate de către administratorul companiei pentru a putea înregistra proceduri sau a participa în
calitate de ofertant. Administratorul sistemului va fi considerat utilizatorul care a efectuat
înregistrarea companiei în cadrul platformei. Administratorul platformei poate adăuga utilizatorii
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care vor putea să utilizeze platforma mtender.md. În caz contract utilizatorii neautorizați nu vor
putea utiliza funcționalitățile platformei. Totodată administratorul sistemului (companiei) va putea
delega un alt utilizator cu rol de administrator, care va deține drepturi de adăugare/modificare
utilizator.

14.2 Adăugare utilizator nou
Pentru a adăuga utilizator nou în cadrul sistemului (companiei) administartorul va accesa opțiunea
„Adaugă utilizator”. La acesarea opțiunii se va deschide interfața pentru completarea meta-datelor
ce țin de utilizator.


Cod IDNP - codul IDNP al utilizatorului;



Cod IDNO - va fi preluat IDNO-ul companiei;



Prenume - prenumele utilizatorului;



Nume - numele utilizatorului;



Rol - selectarea rolului utilizatorului în cadrul sistemului;



Poșta electronica - email-ul utilizatorului care va fi utilizat în cadrul sistemului (e-mail
serviciu).



Telefon - telefonul de contact al utilizatorului.
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În urma introducerii datelor utilizatorul va accesa butonul „Salvează”. Utilizatorului adăugat la
adresa de e-mail va fi trimis mesaj de notificare.
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15.2 Editare utilizator
Utilizatorul cu rol administrator va putea efectua modificarea profilului de utilizator la
următoarele date: Cod IDNP, Rolul, poșta electronică, telefon. În urma actualizării administratorul
va acecesa opțiunea „Salvează”.

15.3 Blocarea/deblocarea contului de utilizator
Administratorul sistemului va putea bloca/debloca utilizatorii din cadrul sistemului. Utilizatorii
blocați nu vor mai putea accesa sistemul. Aceștia vor putea efectua logarea/autentificarea doar în
urma activării contului de către administrator.


Blocare utilizator

Pentru a efectua blocarea utilizatorului administratorului sistemului va accesa compartmental
„Utilizatori”. Va selecta utilizatorul care necesită să fie blocat, accesând numele lui de profil. La
accesarea numelui de profil se va deschide interfața cu meta-datele ce țin de utilizator. La accesarea
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opțiunii de blocare, utilizatorul blocat de către administrator nu va mai putea utiliza sistemul până
acesta rămâne blocat.

Utilizatorul blocat nu mai poate fi efectua acțiuni în cadrul sistemului. În lista utilizatorilor acesta figurează
ca utilizator blocat.



Deblocare utilizator
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Pentru a efectua deblocarea utilizatorului administratorului sistemului va accesa compartmental
„Utilizatori”. Va selecta utilizatorul care necesită să fie deblocat, accesând numele lui de profil. La
accesarea numelui de profil se va deschide interfața cu meta-datele ce țin de utilizator. La accesarea
opțiunii de deblocare, utilizatorul blocat de către administrator va avea contul reactivat.

15 Licitație Restrânsă
La crearea procedurii de tip „Licitație Restrânsă” etapele de determinare a liniei bugetare,
adăugarea sursei/lor de finanțare și crearea planulu este identică. La crearea planului excepția că în
plan va fi specificat tipul procedurii „Licitația Restrânsă”.

16. Crearea anunțului de participare
Pentru a efectua crearea anunțului de participare utilizatorul va accesa pagina „Planurile mele”
compartimentul „Creează anunț de participare”. La accesarea opțiunii se va deschide interfața pentru
completarea meta-datelor la completarea anunțului de participare.
La pagina de crearea anunțului de participare vor fi afișate/completate următoarele date:
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Date de contact - datele vor fi preluate de la etapa de înregistrare a companiei;



Persoana de contact - automat va fi preluată persoana de la etapa de completare a bugetului;



Denumirea obiectului achiziției - va fi indicată denumirea obiectului de achiziție;



Finalizarea procedurii de calificare - va fi specificat termenul de finalizare a primirii
clarificărilor și a etapei de calificare;



Numărul minim al candidaților selectați - va fi specificat numărul minim de candidați
preselectați în cadrul etapei de preselecție;



Numărul maxim al candidaților selectați - va fi specificat numărul maxim de candidați
preselectați în cadrul etapei de preselecție;



Licitație electronică - format bifă, va fi bifată opțiunea în cazul desfă ;



Criteriu de atribuire - va fi selectat criteriul de atribuire conform căruia vor fi analizate
ofertele ;



Documentele achiziției - atașarea documentelor la procedură;

Datele ce specifică loturile din cadrul procedurii de achiziție:


Denumirea obiectului lotului - denumirea obiectului lotului;



Specificația tehnică a lotului, specificația tehnică a lotului;



Valoarea estimativă - valoarea estimativă a lotului.

Pozițiile la Lot:


Cod CPV – codul CPV selectat din clasificator;



Denumirea serviciilor, bunurilor, lucrărilor;



Unitatea de măsură;



Cantitatea;



Pasul minim, va fi calculat automat de către sistem;



Perioada valabilitate contract;



Perioada de livrare;



Adresa de livrare;



Documentele lotului;



Adaugă lot nou - opțiunea de a adăuga un lot nou.
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Opțiuni disponibile la anunțul de participare:


Salvează și publică, la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi publicat și plasat în
compartimentul „Achizițiile Publicate”.
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Salvează, la accesarea opțiunii anunțul de participare va fi salvat pe local în compartimentul
„Achizițiile mele” în statut „Draft„. Utilizatorul va putea reveni să modifice anunțul ori de câte
ori nevoie până la publicare. În achizițiile mele vor fi savate doar anunțurile de participare
salvate ca „Draft”.



Anulează, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu planurile mele.

16.1.1 Anularea anunțului de participare
Pentru a efectua anularea procedurii de achiziție utilizatorul va accesa compartimentul „Achizițiile
publicate” și va accesa opțiunea „Anulează procedura de achiziție”.
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La accesarea opțiunii se va deschide pagina pentru anularea procedurii. Sistemul va solicita
specificarea motivului de anulare. Interfața de specificare a motivului de anulare:


Obiectul achiziției, va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi
modificat.



Codul CPV a procedurii, va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi
modificat.



MTender ID, va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi modificat.



Perioada de buget, va fi pre-completat automat de către sistem. Câmpul nu va putea fi
modificat.

Pentru a putea efectua anularea procedurii utilizatorul obligatoriu va specifica „Motivul anulării” și
la necesitate va atașa documentul necesar. Pentru a efectua atașarea documentului utilizatorul va
accesa simbolul

, în urma căruia se va deschide masa de lucru a calculatorului de unde va fi

încărcat documentul si obligatoriu completarea câmpurilor „Descrierea documentului” și „Tipul
documentului”.
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Opțiuni disponibile la pagina de anularea a procedurii:


Anulează procedura, la accesarea opțiunii sistemul va solicita mesaj de confirmare.

La accesarea opțiunii „Nu” utilizatorul va fi redirecționat la pagina cu anulare.
La accesarea opțiunii „Da” procedura va fi anulată. Statutul procedurii va deveni „Procedura
anulată”. Opțiunea de anulare nu va mai fi disponibilă.

procedura va fi anulată.
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Închide, la accesarea opțiunii utilizatorul va fi redirecționat pa pagina cu „Achizițiile publicate”.

16.1.2 Depunerea documentelor de calificare la etapa de preselecție a candidaților de către OE.
La 1 etapă a procedurii de tip „Licitație Restrânsă” vor putea depune ofertele de calificare și
selecție orice OE. Pentru a efectua depunerea documentelor de calificare la 1 etapă a procedurii de
tip „Licitație Restrânsă” Operatorii Economici vor efectua căutarea procedurii necesare în
compartimentul „Achiziții active” sau „Toate achizițiile”, după care vor accesa click pe „Denumirea
obiectului achiziției”. În urma accesării pe „Denumirea obiectului achiziției” OE va avea opțiunea
de „Depuneți documentele de calificare”.

La accesarea butonului „Depuneți documentele de calificare” utilizatorului I se va deschide
interfața cu denumirea obiectului achiziției și ID-ul la procedură precompletate anterior. Pentru a
efectua opțiunea de atașare a documentelor OE va accesa

și va selecta tipul

documentului atașat. La atașarea tuturor documentelor necesare, OE va accesa opțiunea „Transmite
documentele de calificare”.
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La depunerea documentelor de calificare cu succes sistemul va afișa mesajul informativ cu
privire la depunerea cu succes a documentelor de calificare.

În urma finalizării etapei de depunere a documentelor de calificare de către OE, aceștia
urmează să fie calificați de către AC. OE calificați la prima etapă vor fi invitați în a 2 etapă a
rpocedurii de tip „Licitația Restrânsă”.
16.1.3 Etapa de calificare a documentelor depuse de OE la prima etapă a Licitației Restânse.
Calificarea OE la prima etapă a licitației restrânse va fi efectuată de către AC accesînd
următoarele compartimente: Achiziții => Achiziții publicate => Va accesa click pe denumirea
obiectului achiziției.
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La accesarea compartimentului „Etapa de preselecție” AC va efectua calificarea OE care au
depus documentele de calificare. Până la calificarea sau descalificarea OE , AC va specifica în
cadrul sistemului „Declarația de confidențialitate și imparțialitate”.

Declarația de confidențialitate și imparțialitate poate fi completată la calificarea fiecărui OE
separat sau pentru toți OE care au depus documentele de calificare, după care va fi accesată
opțiunea de „Acceptă” sau „Respinge”.
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În urma accesării opțiunii dacă există sau nu conflict de interese AC va efectua calificarea
OE prin accesarea opțiunii „Aceptați” sau „Refuzați”.

La accesarea opțiunii „Acceptați” sau „Refuzați” AC va fi obligată să completeze obligatoriu
motivul de calificare sau descalificare și optional documente (la necessitate).
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Pentru a trece la a 2 etapă de licitație restrânsă cu OE calificați la prima etapă AC va accesa
opțiunea „Confirmă decizia de calificare și preselecție a candidatului”. La accesarea opțiunii de
confirmare va deveni accesibilă opțiunea „Transmite Invitație de participare candidaților selectați”.
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La accesarea opțiunii, pentru a efectua transmiterea invitației în cadrul sistemului AC va completa
următoarea informație:




Termen limită de depunere a ofertelor;
Limba în care trebuie întocmită oferta;
Specificarea documentelor suplimentare care trebuie să le prezinte OE.

Invitația la a 2 etapă a procedurii licitație restrânsă va putea fi vizualizată în modulul de Notificări.
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Pentru a efectua depunerea ofertei financiare OE va accesa opțiunea „Depuneți oferta”.

La accesarea opțiunii de depunere a ofertei OE i se va deschide interfata pentru depunerea ofertei
financiare.
Datele marcate în prima parte a paginii nu pot fi modificate de către utilizator. OE va completa:


Prețul ofertei;



Documentele ofertei;

În urma completării datelor aferente pentru depunerea ofertei OE va accesa opțiunea publică oferta.
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În urma depunerii ofertei OE va putea vizualiza depunerea ofertei cu succes.
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Nota:
Evaluarea ofertelor financiare în cazul licitației restrânse este identică ca și pentru procedurile ce au
loc intr-o singură etapă.

17 Etapele de inițiere și parcuregerea acestora pentru acord-cadru
17.1 Crearea planului centralizat de către ACA/AC
ACA – Autoritatea Centrală de achiziții;
AC – Autoritatea Contractantă.
Pentru a efectua inițierea procesului de acord-cadru ACA sau AC va accesa meniul lateral pe stânga,
opțiunea Acord-Cadru – Planuri Agreate.
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La accearea opțiunilor se va deschide interfața cu afișarea planurilor centrazilate create anterior.
Pentru a efectua crearea unui plan centralizat nou ACA/ AC va accesa opțiunea de „Crearea unui plan
agreat”.
La acceserea opțiunii ACA/AC va completa metadatele generale cu privire la planul centralizat:
-

Denumirea obiectuluia achiziției;

-

Descrierea succintă a achiziției;

-

Perioada desfășurării procedurii de achiziție;

-

Perioada de valabilitate contract;

-

Codul CPV;

-

Documentele atașate;
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În urma completării metadatelor utilizatorul ACA/AC va accesa opțiunea:
-

Anulează, în cazul în care e necesar să fie anulată acțiunea;

-

Salvează și continuă, la accesarea opțiunii metadatele vor fi salvate și afișate în pagina cu
planurile agreate.

17.2 Crearea planului de către AC
Autoritatea Contractantă va efectua crearea planului urmînd pașii descriși:
AC va accesa meniul lateral din stânga – compartimentul Achiziții – Bugetele mele
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Crearea planului va putea fi efectuată începând cu linia bugetară, sursa de finanțare și crearea
planului. Sau crearea planului poate fi efectuată din o linie bugetară deja existentă. La accesarea
opțiunii „Crează plan de achizițe” va fi afișată interfața pentru completarea metadatelor cu privire la
planul care urmează să fie atașat la planul centralizat. La etapa de creare a planului vor fi completate
următoarele date:
-

Tipul procedurii (în cazul respectiv acord-cadru);

-

Denumirea obiectului achiziției;

-

Descrierea succintă a achiziției;

-

Perioada desfășurării procedurii de achiziție;

-

IBAN;
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După finisarea completării metadatelor AC va avea următoarele acțiuni:
-

Anulează, în cazul în care planul nu va fi creat;

-

Salvează ca draft, planul va fi salvat doar local pe calculatorul utilizatorului și nu va fi public.
Pentru a efectua publicarea acestuia va fi accesată opțiunea „Salvează și continuă”.

-

Salvează și continuă, publicarea medatadelor completate;

17.3 Depunerea planului AC la planul Centralizat
Pentru a efectua depunerea planului creat de către AC la planul centralizat aceasta va efectua
următoarele acțiuni: AC va accesa pagina principală a platformei, accesând logotipul MTender
amplasat în partea stânga a meniului lateral după care va accesa compartimentul „Planuri”.
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La accesarea compartimentului „Planuri” AC va identifica planul centralizat, va accesa pe denumirea
planului identificat.

La accesarea pe „Denumirea obiectului achiziției” se va deschide interfața cu posibilitatea de
a atașa planul creat anterior cu accesarea opțiunii „Depune necesitățile”. La accesarea opțiunii se va
deschide interfața cu posibilitatea de a selecta planul necesar pentru depunere.
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AC selectează planul necesar care va fi atașat la planul centralizat și va accesa opțiunea
„Depuneți necesitățile”. În urma accesării opțiunii de depunere a necesităților planul atașat apare în
tabul „Planuri agreate”.
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Toate planurile depuse de către AC vor fi afișate în tabul „Planuri agreate”.
17.4 Agrearea planurilor de către ACA/AC
Pentru a efectua procedura de agreare a planurilor depuse de către AC va fi accesat meniul lateral
din stânga – Acord-Cadru – Planuri Agreate

La accesarea paginii „Planuri agreate” ACA va accesa pe Denumirea obiectului achiziției – tabul
„Planuri agreate”. În tabul respectiv or fi depuse toate planurile din partea AC la planul centralizat.
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Pentru a efectua acceptarea planului depus de către AC va fi accesat opțiunea „Acceptă lista
de necesități”. În cazul acceptării planurilor de nececități acestea vor fi adăugate la planul centralizat.
În cazul în care necesitățule nu vor fi acceptate ACA nu va accesa opțiunea de acceptare.

17.5 Ajustarea planului agreat de către ACA
ACA va efectua ajustarea planului agreat accesând opțiunea „Editare”. În planul agreat ACA va
adăuga pozițiile necesare din plan. Pentru efectua opțiunea de editare ACA va accesa următorii pași:
Meniul lateral din stânga – Acord-cadru – Planuri agreate – accesarea pe denumirea obicetului
achiziției – Editare
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Informația din parte de sus a paginii este completată de către sistem. ACA va completa informația cu
privire la loturi.

În urma completării informației va fi accesată opțiunea „Actualizează”. ACA va putea actualiza planul
agreat pîna la inițierea procesului de acord-cadru.
Pentru a efecrua inițierea procesului de acord- cadru ACA va efectua următoarele acțiuni: Meniul
lateral – acord- cadru – planuri agreate – click pe denumirea obiectului achiziției – inițierea acorduluicadru.
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17.6 Inițierea acordului –cadru
La accesarea opțiunii de inițiere a acordului-cadru se va deschide interfața pentru completarea
metadatelor cu privire la prima etapă a acordului-cadru.

În urma completării metadatelor ACA va avea disponibile următoarele opțiuni:
-

Anulează, în cazul în care pagina cu metadata va fi inchisă;
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-

Salvează, metadatele completate vor fi salvate cu statut Draft în categoria de „Lista
acordurilor cadru”;

-

Salvează și publică, metadatele salvate vor fi publicate în compartimentrul „Lista acordurilorcadru”.

17.7 Depunerea ofertelor de calificare de către OE
Pentru a efectua depunerea documentelor de calificare de către OE aceștia vor accesa
următoarele acțiuni: accesarea paginii toate achizițiile de pe pagina principală a sistemului – click pe
denumirea achiziției la care va depune documentele – opțiunea depune documentele de calificare.

La accesarea opțiunii se va deschide pagina cu interfața pentru completarea documentelor de
calificare accesând opțiunea

. În urma atașării tuturor documentelor necesare, OE va accesa

opțiunea Transmite documentele de calificare.
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În urma transmiterii documentelor de calificare va aparea mesajul cu privire la depunerea cu
succes și posibilitatea de a actualiza documentele. Actualizarea poate fi efectuată pînă la termenul
destinat depunerii documentelor de calificare.

17.8 Calificarea OE de către ACA
Pentru a efectua calificarea documentelor depuse de către OE, ACA va accesa următoarele: meniul
lateral din stânga – acord-cadru – lista acordurilor cadru – click pe denumirea obiectului de achiziție
–
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Pentru a efectua calificarea OE, ACA va accesa opțiunea de specificare dacă există conflict de
interese sau nu accesând opțiunea „Declarația de imparțialitate și confidențialitate”. La accsarea
opțiunii se va deschide interfața pentru specificarea acestuia accesînd una din opțiunile (există conflict
de interese sau nu).

În urma specificării dacă există sau nu conflict de interes vor deveni accesibile opțiunile pentru
calificarea OE. Opțiuni disponibile:
-

Acceptați;

-

Refuzați;

În cazul accesării uneia din opțiuni ACA obligatoriu va completa motivul calificării sau descalificării.
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În cazul în care etapa de calificare a avut loc și este defenitivă ACA va accesa opțiunea „Confirmă
decizia de calificare și preselecție”. În urma confirmării devin disponibile 2 opțiuni:
-

Anulează decizia de calificare și preselecție a candidatului , cea ce semnifică anularea
deciziei de calificare și va avea loc recalificarea acestora;

-

Semnarea acordului între ACA – AC, accesarea opțiunii trece la etapa de semnare a
condițiilor de către AC care au depus planul la agrearea planului centralizat;
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17.9 Acceptarea condițiilor de către AC care au depus planul
Pentru acceptarea planurilor depuse anterior de către AC aceștia vor urma pașii: Meniul lateral –
achiziții – planurile mele - informații despre planul agreat

În urma accesării opțiunii „Informații despre planul agreat” se va deschide următoarea pagină.

AC va accesa opțiunea „Istoric” după care se va deschide interfața pentru acceptarea a condițiilor
acordului-cadru.
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Acesarea opțiunii de acceptare semnifică acceptarea cndițiilor de încheiere a acordului-cadru între părțile
interesate.

17.10 Acceptarea condițiilor acordului-cadru și semnarea cu OE
Pentru a efectua acceptarea condițiilor de către OE , ACA va accesa următoarele: meniul laterla din
stânga – acord- cadru – lista acordurilor-cadru – click pe denumirea obiectului achiziției .

La accesarea pe denumirea obiectului achiziției se va deschide interfața unde va fi acesat tabul etapa de
preselecție a candidaților – Semnarea acordului de Operatorii Economici

17.11 Acceptare de către OE
Pentru a efectua acceptarea condițiilor de OE urmeză următorii pași: meniul lateral din stânga –
ofertele mele – documentele de calificare depuse
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Click pe denumirea obiectului achiziției – tabul etapa de pereselecție – acceptați condițiile acordului – cadru.

În urma acceptării condițiilor acordului-cadru de către OE, ACA va specifica finalizarea
încheierii la prima etapă din acord-cadru accesând următoarele: meniul lateral - acord-cadru – lista
acordurilor- cadru – click pe denumirea obiectului achiziției.

La accesarea pe denumirea obiectuluia achiziției se va deschide interfata, unde ACA va efectua
finalizarea primei etape de acord-cadru.
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La accesarea opțiunii de finalizare pe intrefața ACA va aparea opțiunea de reofertare.
17.12 Reofertarea
Pentru a iniția etapa de reofertare ACA va accesa opțiunea „Reofertare”

La accesarea opțiunii de „Reofertare” se va deschide interfața pentru comletarea metadatelor ce ține
de reofertare.

În urma completării tuturor metadatelor ACA va avea următoarele opțiuni disponibile:
-

Anulează, în caz de accesare se va închide interfața accesată;
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-

Salvează, la accesarea opțiunii metadatele vor fi completate pe local și nu vor fi publice,

-

Salvează și publică, la accesarea opțiunii datale ce țin de reofertare devin publice;

17.13 Depunerea ofertelor
Pentu a efectua depunerea ofertei la etapa de reofertare OE vor efectua următorii pași: meniul lateral
din stânga – ofertele mele – documentele de calificare depuse – click pe denumirea obiectului
achiziției .

La accesarea pe denumirea obiectuli achiziției se va dechide interfața unde va fi accesat tabul
reofertare – click pe denumirea
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La accesare pe denumirea achiziției se va deschide interfața cu opțiunea pentru depunerea ofertei
„Depuneți oferta”.

La accesarea opțiunii depuneți ofetra OE va completa metadatele cu valoarea acesteia, valoarea
estimată la poziție și cantitatea.
17.14 Evaluarea ofertelor de ACA
Pentru a efectua evaluarea ofertelor de ACA aceasta va accesa următoarele acțiuni: meniul lateral
din stânga – acord-cadru – lista acordurilor – click pe denumire.

La accesarea pe denumirea obiectului achiziției va fi deschisă interfața cu accesarea opțiunilor.
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La accesare pe denumirea obiectului achiziiei se va deschide pagina pentru calificarea participanților

Pentru a efectua examinarea ofertei ACA va accesa opțiunea de „Luați în examinare”. La accesarea
opțiunii „Luați în examinare” vor deveni accesibilie opțiunile:
-

Aceptați, cea ce semnifică acceptarea OE;

-

Refuzați, cea ce semnifică refuzul ofertei;

La acceptarea ambelor opțiuni obligatoriu va fi completat motivul acceptării sau respingerii.
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La finalizarea evalurării a tuturor OE, ACA va avea disponibilă opțiunea de confirmare a deciziei de
atribuire .
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În cazul în care se necesită reevaluarea OE, ACA poate reveni la etapa de reevaluare accesând
opțiunea de anulare a deciziei de atribuire .
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17.15 Confirmarea reofertării de către OE
Confirmarea etapei de reofertare de către OE va fi efectuată accesând următoarele: meniul
laterla din stânga – ofertele mele – documente de calificarea depuse – click pe denumirea obiectului
achiziției.

La accesarea pe denumirea obiectului achiziției se va deschide următoarea interfață.
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La accesare pe denumirea obiectului se va deschide interfața pentru confirmarea de către OE
accesând opțiunea de „Acceptați condițiile acordului-cadru”.
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17.16 Finalizarea etapei de acord –cadru de către ACA
Pentru a efectua finalizarea acordului cadru ACA va accesa următoarele acțiuni: meniul lateral din
stânga – acord-cadru – lista acordurilor cadru – click pe denumirea obiectului achiziției.

La accesarea pe denumire se va deschide următoarea interfață și va fi accesat tabul de reofertare,
ulterior accesarea denumirii obiectului achiziției.
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La accesarea pe denumirea obiectului se va deschide interfața cu tabul de calificare.

În urma accesării tabului de calificare ACA va avea disponibile opțiunile de Acceptare a OE sau
Anularea deciziei de atribuire.
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În urma acesării opțiunii de acceptare a OE va deveni disponibilă opțiunea de semnare a contractului
subsecvent.
17.17 Reofertare de către AC
Nota! Reofertarea de către AC poate fi efectuată accesând următoarele acțiuni: meniul lateral din
stânga – achiziții – planurile mele – opțiunea „Informație despre planul agreat”.

La accesarea opțiunii „Informație despre planul agreat” se va deschide următoarea interfață
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La accesarea opțiunii „Istoric” se va deschide interfața, va fi accesat tabul cu reofertare și accesarea
pe denumirea obicetului achiziției.

La accesare pe denumirea achiziției se va deschide interfața unde va avea loc inițierea procesului de
reofertare acesând următoarele: tabul de calificare a ofertanților –opțiunea „Crează anunț de
participare”.
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La accesarea opțiunii de „Creează anunț de participare” se va deschide interfața pentru copletarea
datelor cu privire la reofertare.
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Opțiuni disponibile:
-

Anulează, în caz de accesare se va închide interfața accesată;

-

Salvează, la accesarea opțiunii metadatele vor fi completate pe local și nu vor fi publice,

-

Salvează și publică, la accesarea opțiunii datale ce țin de reofertare devin publice;

La accesarea opținii salvează și publică anunțul de participare va fi publicat, OE care au depus oferetele
anterior vor fi notificați cu privire la reofertare.

OE va efectua accesarea likului și va fi redirecționat la pagina cu posibilitatea de a depune oferta.
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La accesarea opțiuni de depunere a ofertei va fi deschisă interfața pentru completarea datelor ce țin de ofertă.
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În urma depunerii ofertelor de către OE va avea loc evaluarea ofertelor de către AC care a publicat
anunțul de participare , accesînd: meniul lateral din stânga – achiziții- achiziții publicate.

La accesarea pe denumirea obiectului achiziției se va deschide interfața care va permite calificarea
participanților.

Etapa de calificarea și evaluarea va avea loc conform procedurii descrise și pentru licitația deschisă.
142

17.18 Procedura de negociere
Pentru inițierea procedurii de negociere utilizatorul va accesa compartimentul „Bugetele mele” iar
din lista obiectelor de achziții se va alege opțiunea de creare a planului de achiziție.

Sistemul va afișa interfața pentru completarea datelor, la etapa de negociere se vor completa
următoarele date:


Tipul procedurii – câmp obligatoriu unde se va selecta opțiunea „Procedura de negiciere”.



Denumirea obiectului achiziției -câmp obligatoriu unde va fi specificată denumirea obiectului
achiziției pentru care va fi lansată procedura;



Descrierea succintă a obiectului achiziției – câmp obligatoriu care va fi completat cu
descrierea prescurtată a achiziției.



Perioada desfășurării procedurii de achiziție - câmp obligatoriu va fi selectată perioada
procedurii;



IBAN/Suma alocată -câmp se va selecta unu sau mai multe coduri IBAN completate anterior în
sursa de finanțare.

În urma completării tuturor metadatelor utilizatorul va avea următoarele opțiuni disponibile:
-

Salvează și contină - la accesarea opțiunii datale ce țin de negociere vor fi salavate;

-

Salvează - la accesarea opțiunii metadatele vor fi completate pe local și nu vor fi publice;

-

Anulează - la accesarea opțiunii se va închide interfața de completare.
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După salavarea procedurii de achiziție documentul va fi salvat în satutul „Planurile mele”, din
lista de obiecte se va selecta opțiunea de creare a anunțului de participare.La aceasta acțiune
sistemul va afișa interfața pentru completarea următoarele date:


Autoritate contractantă – câmp autocompletat de sistem;



Persoana de contact– câmp autocompletat de sistem;



Denumirea obiectului achiziției - câmp autocompletat de sistem;



Licitație electronică – opțiune disponibilă in cazul licitației electronice;



Criteriu de atribuire – câmp obligatoriu unde se va selecta criteriu;



Adaugă doc. – opțiune disponibilă pentru adăugarea documentelor;



Denumirea obiectului lotului – câmp obligatoriu unde va fi indicată denumirea obiectului
lotului;



Specificația tehnică a lotului - câmp obligatoriu unde va fi indicată specificația tehnică a
lotului;



Valoarea estimativă - câmp obligatoriu unde va fi indicată valoarea estimativă;
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Poziție la lot - opțiune disponibilă pentru adăugarea documentelor;



Codul CPV - câmp obligatoriu unde va fi codul CPV;



Denumirea bunurilor, serviciilor , lucrărilor - câmp obligatoriu unde va fi indicată
denumirea bunului, serviciului, lucrărilor;



Unitatea de măsură - câmp obligatoriu unde se va selecta unitatea de măsură;



Cantitatea - câmp obligatoriu unde va fi indicată cantitatea;



Pasul prim – câmp obligatoriu unde vor fi indicate valorile pentru pasul prim;



Perioada valabilitate contract - câmp obligatoriu unde va fi indicată valabilitatea contractului;



Perioada de livrare - câmp obligatoriu unde va fi indicată perioada de livrare;



Adresa de livrare – compartimente autocompletate de sistem;

În urma completării tuturor metadatelor utilizatorul va avea următoarele opțiuni disponibile:
-

Salvează și publică - la accesarea opțiunii datale ce țin de negociere vor fi salavate;

-

Salvează - la accesarea opțiunii metadatele vor fi completate pe local și nu vor fi publice;

-

Anulează - la accesarea opțiunii se va închide interfața de completare.
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